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SİNOP İLİNDE İŞGÜCÜ PİYASASININ
TEMEL SORUNU:
BECERİ UYUMSUZLUĞU
THE BASIC PROBLEM OF THE LABOR MARKET IN SINOP:
SKILLS MISMATCH

Arş. Gör. Süheyla ERİKLİ*

ÖZ
İşsizlik gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan birçok ülke için öncelikli bir sorun olmakla birlikte son yıllarda açık iş
olmasına rağmen işlerin doldurulamaması işgücü piyasasında yeni bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşgücü
piyasasında bir yanda işsizlik sorunu mevcut iken diğer yanda açık işlerin artması işgücü piyasasının iyi işlemediğini; aktif
işgücü piyasası politikalarının revize edilerek piyasasının ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde düzenlenmesini gerekli
kılmaktadır. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Araştırması Raporuna göre 2014 yılında Türkiye’de en
yüksek açık iş oranı Sinop ilinde görülmektedir. Bu çalışmada Sinop ilinde açık iş oranının yüksek olmasının nedeni ve
işsizlik ile açık iş oranı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda açık iş oranının yüksek olmasının beceri
uyumsuzluğundan kaynaklandığı tespit edilmiştir.
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ABSTRACT
Unemployment has been a priority problem for many developed and developing countries. However, the co-existence of
unemployment and failure to fill in the vacant positions has becomea problematic issue in the recent years.This phenomenon
demonstrates a failure, indicating the need for revision of labourpolicies to better respond to the market needs.
According to the Labour Market Research Report 2014, realized by Turkish Employment Agency, Sinop has the highest
job vacancy rate in Turkey . This article analyzes the reason of this issue in Sinop, together withthe relation between
unemployment and failure in the rates of filled job vacancies. In conclusion, it has been found that skill mismatch is the
reason of the lowrates in filled job vacancies.
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